
Moezel-Juni-2018 

Vrijdag 8 juni 2018 Zonnig, warm, enkele bui, 27 graden  
We zijn trage starters, maar vandaag helemaal. Trudy last van haar rug en er moest nog “van alles”. 
Toch zijn we om 7:00 uur wakker, ontbijten enz. enz. Zodat we om 09:30 vertrekken. Eerst nog naar 
de Appie, waarna het 10:30 is als we de Brienenoordbrug over gaan. We gaan dus richting de Moezel 
die in de Vogezen ontspringt. We rijden over vrij drukke wegen met veel vrachtwagens door Duitsland 
en stoppen uiteindelijk in Plaidt in de Eifel, bij het Vulkaanmuseum op een parkeerplaats waar er geen 
voorzieningen zijn, maar wel lekker rustig. Wij zijn de enige op deze camperplek. 
We maken een wandeling naar Rauscherpark. Hier stroomt de rivier de Nette over basaltblokken en 
loggen we een geocache. 
Makkelijke maaltijd met brood en beschuit aardbeien en slagroom toe. Na een aantal afleveringen 
Poirot gaan we vroeg slapen. 
 

 

Zaterdag 9 juni 2018 Zonnig, warm, enkele bui onderweg, 28 graden  
Vandaag vroeg wakker. Tijdens het ontbijt komt er een eekhoorn langs gelopen. Ons eerste wild deze 
vakantie na de Gele kwikstaart gisteren bij de stroomversnelling in de Nette. Langs de weg wel al 

roofvogels gespot (buizerds en wouw) Gelukkig 😬 hebben we weer wat aan de camper. De verswater 

tank lekt wat ons al 1 bolletje water heeft gekost. Ook na steviger aandraaien niet helemaal droog. 
Voor de zekerheid gaan we langs een Weinsberg dealer, ongeveer 50 km “terug”. Die geeft aan dat hij 
geen vervangend materiaal heeft, maar het lijkt mee te vallen. Wanneer de tank leeg is de stop nog 
eens goed bekijken en schoonmaken. Misschien wat kalkaanslag wat dit veroorzaakt. 
We rijden naar Voegtlinshoffen, met een koffie stop en lunch op een parkeerplaats. Opnieuw een 
gratis overnachting, maar weer zonder faciliteiten. Echter wel langs wijnvelden en schitterend uitzicht. 
En als afwisseling met de kikkers thuis, zijn het hier de krekels die van geen ophouden weten. Voor 
het eten een wandeling door het dorp en we scoren een geocache. Een leuk dorp met veel wijnhuizen 
en vrolijke bakken bloemen, vooral geraniums. Ook de oleanders doen het hier goed. Een eigen 
gemaakt maal met groenten en chorizo eten we voor de camper op waarbij we genieten van de rust 
en het uitzicht. Na thee en een video op tijd weer slapen. 
 



 

Zondag 10 juni 2018 Zonnig, warm, enkele bui, 30 graden  
Vandaag op weg naar de Moselquelle. We starten met een fraai ritje door de wijnvelden van de Elzas. 
We zien diverse ooievaars en een fraai landschap met groene heuvels en bloemrijke bermen. En 
gaan hoog over de Col de Bussang op 731 meter hoogte. 
De Moselquelle blijkt op een andere manier vlak langs de weg te liggen als we dachten. We rijden er 
hoog naast langs en parkeren de camper in Bussang naast het casino en gaan lopen. Slecht 45 
minuten, maar we hebben ons (weer) verkeken op het feit dat het 1) omhoog loopt, 2) warm is, 3) dat 
dat niets voor ons is. Maar we hebben het gehaald en konden daar nog met een voet op de linker 
oever en de andere op de rechter oever van de Moezel staan. De geocache vinden we jammer 
genoeg niet. De Moselquelle ligt op 735 meter hoogte en is het beginpunt van een 550km lange rivier 
die in Koblenz in de Rijn stroomt. 
Voor toilet en afkoeling gaan we het casino dan nog in. We gokken nog wat en maken 20 euro winst. 
De helft maken we op aan alcoholvrije cocktails en gaan dan op zoek naar een overnachtingsplek. Die 
vinden we in Rupt sur Moselle op een gratis parkeerplaats met 4 op een rij (2 Belgen en 1 Fransman, 
die vertrekt en waar nog een Belg voor in de plaatst komt, die spreken allen Frans) aan een grasveldje 
met 2 bomen voor de schaduw. Vlakbij is een evenement met modelvliegtuigjes die luidruchtig 
overvliegen, maar dat is met de avond afgelopen. De krekels en huismussen overheersen dan weer. 
Pieter maakt nog een ommetje voor geocaches, maar vindt er maar 1. Dan tijd voor een uitsmijter 
ham kaas met een koel biertje. Na nog weer Chef! gaan we niet te laat slapen. 

Maandag 11 juni 2018 Bewolkt, warm, regen, 26-28 graden  
Voor onze verdere reis langs de Moezel, lossen en laden we de camper. Blijkbaar zijn de bordjes met 
een camper met los afbeelding hiervoor bedoeld. En we zijn weer klaar voor een paar dagen. We 
volgen de D wegen langs de Moezel en onze eerste stop is Epinal. De D wegen gaan door plaatsjes 
met erg mistroostige, gebladderde huizen. Een enkeling neemt de moeite zijn huis op te knappen. Wel 
vaak gezellige bloembakken om het op te fleuren. Epinal is ook weinig bijzonder, maar goed genoeg 
voor het scoren van een olifanten blouse-je en shirtje. Hier zien we al een brede Moezel, kerken, 
fraaie brug met (Europese unie) vlaggen, Place des Voges waar we een Croque monsieur nemen, 
een kasteel waar we, als we net boven zijn, worden weggestuurd wegens instortingsgevaar, dus de 
werkmeneer doet meteen een bordje op het hek: gesloten. De eerste druppels beginnen te vallen. 



We trekken verder naar Nancy. Het regent inmiddels al behoorlijk, dus eruit voor een wandeling doen 
we niet. Bovendien trekt ook deze plaats ons niet en rijden we door naar Millery. Hier vinden we een 
(gratis) parkeerplek aan de Moezel. We nemen een makkelijke maaltijd met baguettes met 
komijnekaas en een beker melk. Wanneer het stopt met regenen maken we nog een wandelingetje in 
de buurt. Millery blijkt een klein leuk dorp. Maar toch ook weer vaak de verwaarloosde huizen met de 
nodige uitzonderingen. En ze hebben een stokbroden automaat. Die wordt gevuld met verse broden 
en voor 1 euro heb je een brood. Wordt veel gebruik van gemaakt. We vinden zelfs nog een geocache 
met de nodige hindernissen vlak langs de Moezel. Na dit verhaal en wat spelletjes onze gebruikelijke 
dvd sessie en dan slapen. 

Dinsdag 12 juni 2018 Bewolkt, warm/koel, de hele dag regen. Eerst 23 

later 18 graden. 
Een rumoerige nacht door veel regen op de camper. Maar toch voldoende geslapen. We ontbijten met 
“fromage blanc” (kwark) met vers fruit, koffie en een beschuit. Dan op weg over de D wegen langs de 
Moezel door fraai glooiend en groen landschap. Ook weer ooievaars en boven een net omgeploegd 
veld vliegen wel 15 wouwen op zoek naar eten in de vers geploegde grond. 
We proberen Metz te bekijken, na een stop bij Cora voor koffie en toilet. Maar dat is nog niet 
eenvoudig met een camper. Bovendien erg weinig parkeerplaatsen buiten en parkeergarages kunnen 
we zo-wie-zo vergeten. Na wat rond rijden door de regen besluiten we dan maar richting Luxemburg 
te gaan. Daar vinden we camping Kockelscheuer voor 18,50 per nacht met stroom. We betalen 
meteen maar voor twee nachten, kunnen we morgen naar Stad Luxemburg. De voorwielen blijven op 
het pad om het risico voor wegzakken te vermijden ivm de vele regen. 
De regen afwachtend nemen we een wijntje en doen wat spelletjes. Als het dan droog wordt gaan we 
nog even wandelen. We pikken 5 geocaches op, dus een nuttige wandeling. Het is intussen al 19:30 
uur en hebben geen zin om zelf te koken. We schuiven aan in Bistro Italian in het sportcentrum naast 
de camping. Prima pizza en lekkere ijskoffie met een lekker biertje Bofferding. We sluiten als 
gebruikelijk de dag af met een dvd voor het slapen gaan.  
 

 

Woensdag 13 juni 2018 Bewolkt, af en toe zonnetje, droog, 18 graden. 
Vandaag stuk koeler als de voorgaande dagen. Mooie dag voor een bezoek aan Stad Luxemburg. We 
gaan met de bus en stappen voor de deur op en in het centrum uit. Vervolgens is er het nodige te zien 
wat allemaal op loopafstand is. Aan het einde van de dag hebben we ongeveer 10 km gelopen. En 
dan hebben we veel bezienswaardigheden gezien in deze bouwput. Dat is wel een nadeel, ze zijn 
overal aan het bouwen in de stad. Maar we zien diverse kerken, het paleis van de groothertog, Grund 



de stadswijk in de vallei van de Alzette, de vallei van de Petrusse, pleinen (Pl. Guillaume II, Pl. 
D’Armes), geen shops (behalve Butler), de kazematten van Bock, Plateau du St. Esprit, uitzichten 
over de stad en de vestingwerken. Om 18:30 zijn we weer terug bij de camper. 
Tijdens het eten klaarmaken ontdekken we plots een barst in de grote ruit boven de cabine. Oorzaak 
onbekend, maar het is wel kapot. Dit moet gerepareerd worden voor de volgende plensbui. Voorlopig 
plakken we het dicht met ducktape aan de binnenzijde. Morgen maar verder kijken en hopen dat het 
droog blijft. 

Donderdag 14 juni 2018 Bewolkt, af en toe zonnetje, buitje, 21 graden. 
Rustige start met telefoontjes met verzekering en dealers. We vinden er een die voor 1052 euro een 
nieuwe ruit kan bestellen. Hij adviseert echter het thuis te repareren, aangezien het een week 
besteltijd is en ook nog even moet drogen na plaatsen. Dan maar op stap en op zoek naar extra 
ducktape. Na het legen van het toilet gaan we richting Schengen. Maar eerst goedkoop tanken! 
In Schengen vinden we het drielandenpunt welke midden in de rivier ligt, aangegeven door een boei. 
Ook het Europese Unie museum bekijken we. Nederland blijkt de EU al verlaten, want we ontbreken 

op de puzzel kaart 😬😄 Na koffie met gebak maken we nog een rondje en pikken een geocache op, 

samen met een tweetal andere, Duitse, geocachers. 
Dan verder langs de Moezel over de 10 door fraai rivier landschap met erg veel wijnvelden. Af en toe 
een dorpje waar o.a. komend weekeind een triatlon wordt gelopen. Steeds rondkijkend voor een 
ducktape winkel. We passeren ook een hele rij tankstations met goedkope diesel en drank en 
sigaretten op de grens met Duitsland en we doen daar boodschappen bij de Lidl. Eindelijk nabij Trier 
vinden we de ducktape dan, maar geen trap/ladder om op de camper te komen. Ja kopen, maar dat 
vinden we wat teveel van het goede. 
Op de parkeerplaats van de winkel staan ook vuilnisbakken waar we op kunnen klimmen en dan het 
dak op. Met een tussenstap op de (goede) schouder van Trudy komt Pieter op het dak. Daar stelt hij 
vast dat er geen scheur te bekennen is. Het raam blijkt “dubbel glas” maar dan van kunststof te zijn. 
Gewoon nog heel aan de buitenkant, dus geen ducktape nodig! Later in de avond gaat het regenen en 
blijkt dit inderdaad te kloppen, geen water in de camper. 
Dan op zoek naar een camperplek. Eerst een verkeerd smal straatje, waar een mevrouw eerst wat 
bozig, maar later de weg wijst naar de juiste plek, er blijken hier veel foutieve camperaars te komen. 
Een heel groot parkeerterrein, maar niet geheel zeker of je daar wel mag staan. Verderop naast de 
parkeerplekken voor het MacDonald personeel is een sani-paal en een plek waar campers staan. Dat 
lijkt een betere plek en “de baas van dienst” wijst ons een plek. Ook heeft hij goede tips voor een 
fietstocht naar Trier en dat we hier beter staan dan op de grote parkeerplaats (boetes) of de officiële 
camperplek (kosten en naast een kermis, dus herrie). Wij staan weer gratis! Wel langs een weg, maar 
die wordt later op de avond steeds rustiger. 
We eten visburger met aardappelsalade en sla. Prima simpele hap met een biertje. We sluiten de dag 
af met ons gebruikelijke ritueel. 

Vrijdag 15 juni 2018 Bewolkt/zonnetje, bui/droog, 18-24 graden  
Vandaag een dagje Trier op de fiets. Eindelijk shoppen voor Trudy. Pieter weer mee voor de foto’s 

😬😜😄😘👍 

De dag begint met (mot)regen. Pas tegen 11 uur droog om te vertrekken. Wel de buurt wat verkent 
tussen de druppels door. Met een half uurtje zijn we in het centrum van Trier. Eerst maar shoppen (dm 
en sinn leffers (shirt en spijkerbroek voor Trudy)) en koffie met apfelstrudel en wafel met kersen. Dan 
de toeristische bezienswaardigheden, waaronder kerken, stadhuis, de Dom, Porta Negra en allerlei 
leuke oude gevels. Voor we de Dom bezoeken eerst even een heerlijk koud biertje met inktvis ringen 
op een terras bij de Dom. Na de Dom ook nog een ijsje en dan op “huis” aan. Langs de Moezel pikken 
we ook nog een geocache op en rond 17:30 zijn we weer bij de camper waar “de baas” ons opwacht. 
Het is inmiddels best warm en zeker in de camper, dus we nemen buiten nog een biertje en zitten 
lekker in de schaduw. Het avondeten houden we simpel met kwark, banaan en appel. We sluiten de 
dag af met ons gebruikelijke ritueel. 

 



 

Zaterdag 16 juni 2018 Zonnetje, droog, 28 graden  
We trekken verder langs de Moezel. Volgens plan stukje 51, dan 53 en later de 49 tot aan Koblenz. 
Een beetje wisselend de ene en de andere oever, maar steeds dicht langs de rivier langs eindeloze 
wijnvelden. 
Rond 9:30 uur verlaten we de parkeerplaats bij de McDonald in Trier, net als de meeste andere 
bewoners. Zoals gezegd via de 51 (erg slecht wegdek) naar de 53. Bij Mehring slaan we af naar de 
Romeinse Villa. Een fraaie ruïne van een huis uit de Romeinse tijd. Met eigen sauna en 
vloerverwarming, ook toen al. 
Dan verder langs de Moezel en bij Ensch, hoewel het nog vroeg is, zien we een leuke camperplek. 
Eerst lozen en laden we, waarbij we al het verse water vervangen. Helemaal gevuld vinden we een 
fraaie plek op “An den 2 Pappeln” pal langs de Moezel rond 12:30 uur. 
We worden verwelkomt door nijlganzen, zwanen, kwikstaart, mussen, merel, spreeuwen, aalscholver, 
blauwe reiger, ekster, kraai, roodstaart, groenling, rietzanger, kramsvogel, huiszwaluwen, 
gierzwaluwen, rode wouw, torenvalk, (aan deze verzameling voegen we de andere dagen ook nog 
toe: houtduif, wilde eend, koekoek) aan een rustige Moezel onder walnootbomen in het groen, waar 
regelmatig boten langs komen in alle maten. We horen zelfs kikkers, maar ook vliegtuigjes die 
overvliegen en in de verte zien we paragliders door de lucht gaan. 
Het is erg warm, maar we gaan toch even het dorp verkennen. Dat is snel gebeurd, want het is erg 
klein en er valt weinig te beleven. Een winkel hebben we niet gevonden, behalve dan de slagerij, die 
nu dicht is. We zoeken wat verkoeling in de kerk en later op een terras bij Irina hotel-restaurant, met 



een grote Bitburger. De rest van de middag heerlijk niksen bij de camper in de schaduw waar we dus 
bovengenoemde vogels en andere activiteiten voorbij zien komen. 
Rond 18:30 komt de beheerder van de camping langs om af te rekenen (2 nachten met stroom, 16 
euro). We bestellen gelijk ook voor twee dagen verse broodjes. Het avondeten is visburger met sla en 
aardappelsalade welke we voor de camper, genietend van het uitzicht naar binnen werken met een 
glaasje rode wijn. Inmiddels weer en beetje afgekoeld en we ventileren de camper om het ook binnen 
wat aangenamer te krijgen. We zitten nog een poosje buiten genietend van de koelte en het 
gekwinkeleer van de vogels. We sluiten de dag af met ons gebruikelijke ritueel. 

Zondag 17 juni 2018 Bewolkt, droog, 22 graden  
Na een rustige start springen we op de fiets voor een rondje Moezel. We rijden naar de dichtstbijzijnde 
brug, die is bij Thörnich. We pikken een geocache op en rijden langs de andere kant van de Moezel 
richting Trier. Via Detzem (sluizen), Mehring, Riol, naar Longuich. Daar steken we weer over naar 
“onze” kant, maar niet na het vinden van weer een geocache. De route gaat langs de Moezel en 
eindeloze wijnvelden. Verder weinig spannends. Wel nog iets Romeins en een beeld van Sint 
Franciscus (lunch), campings en restaurants (koffie en later een bier met heerlijke toasti). Via Longen, 
waar we “bovenlangs” door de wijnvelden rijden naar Mehring en na Pölich weer terug naar Ensch. In 
totaal hebben we dan 24 kilometer gereden, niet slecht... We stallen de fietsen bij de camper en 
zetten de batterijen te laden. Vervolgens naar restaurant Irenas Hotel Breidbach waar Duitsland-
Mexico is te zien. De Duitsers verliezen met 0-1 en spelen slecht. Wij dineren daar ook meteen en om 
20:30 zijn we weer terug in de camper. Wat spelletjes en dit verhaal voor we de dag afsluiten met ons 
gebruikelijke ritueel. 

Maandag 18 juni 2018 Bewolkt, droog, 20 graden  
We zijn op tijd op om de bus van 9:25 te halen. Deze brengt ons in ruim een uur voor 22,50 euro de 
33 kilometer naar Bernkastel (en terug). We passeren leuke dorpjes en vele wijnvelden. Het uitzicht is 
regelmatig schitterend. Reden genoeg om deze kant op te fietsen morgen. Inderdaad is dit deel van 
de Moezel leuker en fraaier als het Franse deel, eigenlijk al vanaf Luxemburg wordt het leuker, 
groener en minder rommelig. Alleen het internet verkeer is erg slecht. Met de E ontvang je haast niets, 
of erg traag. Wel lekker rustig ..... 
We verkennen opnieuw het ons reeds bekende dorp met zijn vele vakwerkhuizen en leuke winkeltjes. 
We scoren schoenen voor Trudy en een broek en overhemden voor Pieter. Verder koffie met gebak 
en een Eiskaffee, we ondersteunen de lokale middenstand weer aardig. Tegen 15:00 uur is de bus er 
weer die ons naar Ensch brengt. Daar nemen we maar weer een lekkere koude Bitburger bij Irena’s. 
Even na 17 uur, België staat nog 0-0 tegen Panama, gaan we terug naar de camper. We installeren 
ons weer aan de rivier en beginnen met de pannenkoeken. 
Ook nu weer rond 18:30 uur komt de beheerder langs. We verlengen ons verblijf met nog eens twee 
nachten en bestellen een brood. We zitten vandaag tussen de BBQ campers en iedereen heeft een 
huisdier. Meestal een hond, maar nu ook een kanarie(!). Met een bak thee genieten we nog even van 
het uitzicht, de vogels en de kikkers. We sluiten de dag af met ons gebruikelijke ritueel. 
 

 



Dinsdag 19 juni 2018 Bewolkt, droog, 24 graden  
Rustig begin, brood snijden is een karweitje, net als wc lozen, zodat we tegen 11:30 uur vertrekken. 
Nu de andere kant op van de Römische Weinstrasse. Via Detzem binnendoor via de wijnvelden naar 
Leiwen. Dan de Panoramastrasse met schitterend uitzicht op de Moezel die hier precies een lus 
maakt en je alle kanten kunt zien met Trittenheim in het midden. Zelfs met bewolkt weer een prachtig 
uitzicht. Blijkbaar is dit een bij Nederlanders populaire weg, want we zien alleen maar Nederlandse 

auto’s deze weg nemen. Dan naar beneden (topsnelheid 😄👍) over de brug het dorp Trittenheim in. 

Dinsdag blijkt in het hele gebied “ruhetag” te zijn. Maar we vinden toch een café voor lunch met een 
Bitburger. Gerunt door Nederlanders, dus dat maakt het bestellen makkelijk. Trudy laat haar batterij 
ook nog op, want die is al weer aardig leeg. We hebben inmiddels nog een geocache opgepikt bij de 
brug. Na deze pauze gaan we via de Moezel en de wijnvelden weer op huis aan. De dorpjes Leiwen 
en Köwerich zijn leuk maar stil. In Thornich maken we een stop bij een wijnhuis dat wel open is. We 
proeven diverse lekkere witte wijnen bij K.J. Thul. De wijnboer heeft leuke verhalen over wijn en de 
familie, zoals zoonlief die kennis heeft aan de wijnkoningin van Trier. Ook nog twee rode wijnen 
proeven en we besluiten dan ook maar wat te eten hier, want het is inmiddels al na 18:00 uur. 
Karbonade met slaatje en gebakken aardappel uit de keuken van de vrouw van de wijnboer, prima! 
We bestellen 12 flessen wijn (4*3) welke de wijnboer zelf bij de camper aflevert. Wij zijn daar dan ook 
weer terug na 23 kilometer fietsen door een schitterend gebied bij (voor ons) prima weer (bewolkt, 24 
graden). We sluiten de dag af met ons gebruikelijke ritueel (dvd kijken in bed) 
 

 



Woensdag 20 juni 2018 Zonnig, droog, 30 graden 😬😅🌞 

We beginnen rustig aan. Ontbijt aan de rivier, dan alles inruimen voor vertrek. Eerst naar Schweig 
voor de Lidl. Na die inkopen verder shoppen voor Trudy, terwijl Pieter in redelijk koele bakkerij 
cappuccino tot zich neemt. Dan tegen 14:30 verder over de 53 richting Traben-Trarbach. Hier vinden 
we een plekje op de drukke camperplaats Mosel voor 12 euro inclusief alles. Ook maar weer stroom 
voor de koelkast, want het is erg warm. Wij nemen biertje en chips en zitten lekker in de schaduw 
naast de wijnranken. 
Ook vandaag zien we weer de nodige activiteit tussen de wijnranken. Met kleine tractoren en een 
speciale constructie worden de wijnranken van uitlopers ontdaan aan de bovenkant en de zijkanten., 
zodat ze allemaal weer netjes ogen en de energie in de druiventrossen kunnen stoppen. Grappig te 
zien dat verschillende wijnboeren pal naast elkaar staan de ene rij al wel geknipt de ander niet. 
Verder loopt ook nu nog overal het fietspad langs de Moezel. Waar nodig af en toe de weg volgend, 
maar ook dan met gescheiden fietspaden. Prima geregeld hier. We sluiten de dag af met ons 
gebruikelijke ritueel. 

Donderdag 21 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, wat druppels, 21 graden  
Rond 11 uur gaan we op pad met de fiets. Het ziet er duister uit, maar op een paar druppels na 
houden we het droog. Later gaat de zon ook nog schijnen, dus een prima fiets dagje. We fietsen langs 
de Moezel (natuurlijk ...) richting Wolf, Kindel, Lösnich en dan de andere kant terug via Kinheim en 
Kröv. Bos en wijnvelden wisselen elkaar af en verder leuke dorpjes. Langs de Moezel zien we veel 
walnotenbomen en iepen, maar ook andere “bessenbomen”, waar de vogels graag van eten. We zien 
vandaag ook een gladde slang het fietspad oversteken, maar naast deze en vogels weinig wild. We 
pikken onderweg wat geocaches op, waaronder nummer 90 (!), en genieten van het uitzicht. In Kröv is 
het middagpauze of ruhetag, maar een koel biertje niet te krijgen. Dan “thuis” maar een pintje gepakt. 
Maar dit pas nadat we eerst de camper hebben gelost, want door het warme weer (?) stinkt het in de 
camper als we terugkomen. En natuurlijk weer gevuld met vers water. We zijn weer klaar voor 
drie/vier dagen. Met een lekker briesje kunnen we de camper luchten en zelf onder onze luifel een 
biertje drinken. Om bij te komen van een ritje van 23 kilometer langs de Moezel. 
Vandaag eindelijk de al zolang bedachte eieren met spek. Gebakken spek lucht is beter als de 

bedorven water lucht van daarvoor 😜😬. Na de afwas nog wat spelletjes, thee en sluiten we de dag af 

met ons gebruikelijke ritueel.  
 

 



Vrijdag 22 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, droog, 18 graden  
Omdat het vandaag wat koeler is gaan we de warmte opzoeken in de Mosel Therme in Trarbach. 
Lekker zwemmen en sauna om weer geheel fris en fruitig te worden. Tegen 11 uur zijn we er, na een 
ritje bergop met de fiets, om te horen dat de saunafaciliteiten pas om 15 uur open gaan, of iets eerder 
bij veel vraag. Gelukkig voor ons is het vandaag om 13 uur al zover. Dan hebben we lekker 
gezwommen en gepoedeld in warm water, zowel in een binnen als een buitenbad. De sauna is prima. 
De Finse sauna is 98 graden en 10% luchtvochtigheid, waarna we buiten in de tuin afkoelen bij 18 
graden met soms een briesje. Verder nog een Finse sauna (80 graden), stoombad, lichtsauna en een 
infraroodsauna. Genoeg te beleven dus. Ook maken we gebruik van het (simpele) café voor een 
broodje worst en een bier. Na nog even het buitenbad douchen we en vertrekken tegen 16 uur. 
We brengen de spullen bij de camper en gaan dan, met fototoestel, terug naar Trarbach, want er zijn 
genoeg leuke plekjes om te bekijken en fotograferen. Ook kan er nog even geshopt worden. Eerst een 
lekker goedkoop brood bij de Aldi gescoord (85 cent), waarna we een broodmes kopen (brood was 

niet gesneden) van 12 euro 😬😜😔 om die te snijden. Verder vind Trudy nog een leuke (oranje) deken 

en maakt Pieter de nodige plaatjes. 
We gaan bij Schlemmer Schlosschen, vlakbij de brug tussen Traben en Trarbach aan de Trarbach 
kant, eten. Prima maaltijd met steak, groenten en gebakken aardappelen en een heerlijk flesje wijn 
van Caspari, een lokale wijnboer, erbij en Eiskaffee toe. 
Dan rond 21:30 weer terug naar de camper (“tv schotel city”) waar we de laatste aflevering van Rizzoli 
en Isles bekijken voor het slapen gaan. 

Zaterdag 23 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, droog, 15 graden  
Vandaag vertrekken we weer van de Mosel camping. We hebben daar dan 3 nachten gestaan a 12 
euro per nacht incl. alles. Eerst nog even bij de supermarkt langs voor wat inkopen, een kop koffie en 
dan tegen 12 uur echt op pad. We gaan naar Mörsdorf, waar de Geierlay, de langste (360 meter) en 
hoogste (100 meter) hangbrug van Duitsland, over het dal tussen Mörsdorf en Sosberg hangt. 
We volgen echter eerst de Moezel waar nu steeds meer bos langs de oever verschijnt. De wijnvelden 
verdwijnen nog niet helemaal. Bij Bruttig-Fankel gaan we de 36 op welke langzaam omhoog kronkelt 
door het bos richting Mörsdorf. 
Bij aankomst op de camper parkeerplaats nemen we een parkeerticket tot 10 uur de volgende dag 
voor 10 euro. We staan lekker rustig in een gebied met veel windmolens en het waait er inderdaad 
voortdurend. Na een gezonde lunch (yoghurt met aardbei, banaan en appel) gaan we aan de wandel. 
Via korenvelden (tarwe, gerst, rogge en haver) met klaprozen en korenbloemen heen en via het bos 
terug lopen we een rondje van bijna 7 kilometer. De brug is inderdaad best lang en hoog, maar 
jammer genoeg geen spectaculair uitzicht. Wel leuk om te doen als je toch in de buurt bent. Pieter 
gaat naar de overkant, pikt een geocache op in het bos en dan weer terug. Trudy gaat tot halverwege 
en heeft het dan wel gezien. Terug door het bos komen we meerdere geocaches tegen welke we 
allemaal kunnen loggen. We staan nu op 98, dus 100 moeten we kunnen halen deze vakantie. Na een 
Eiskaffee bij het Alte Radhus keren we terug bij de camper. Voor het eten dit verhaal en wat 
spelletjes, na het eten, een echte Duitse maaltijd: Bokworst mit baurnbrot, senf und bier, Miss Marple 
kijken op de dvd en slapen. 
 

 



Zondag 24 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, droog, 18graden  
Na een nacht op de parkeerplaats vertrekken we mooi op tijd, via kronkelige Hondsruck weggetjes 
weer terug naar de Moezel. Vandaag wordt het Cochum, maar niet zonder problemen. Op een smalle 
weg in een dorpje knalt de rechter zijspiegel tegen de spiegel van een geparkeerde auto. Spiegel klapt 
in en ligt uit zijn voegen. Ook een stuk van de behuizing af en de spiegel niet meer geheel helder. Nog 
wel weer terug te zetten en te gebruiken, maar we moeten weer op zoek naar een garage. Dat wordt 
later, want op zondag gaat dat niet lukken. En het geeft weer wat spanning, zodat we ieder voor zich 
Cochem gaan verkennen. Leuk stadje met leuke winkeltjes en leuke vakwerk huizen, een kasteel en 
een klooster. We zijn om 13 uur terug bij de camper en zien een Pool tegen de camper rijden. 
Gelukkig geen schade deze keer. 
Dan op zoek naar een camperplek. Daar zijn er nu langzaamaan minder van langs de weg. Het wordt 
ook drukker langs de Moezel met wegen en de trein en grotere plaatsen. Nog wel groen met bossen 
aan de ene en wijnvelden aan de andere kant. 
Uiteindelijk belanden we in Kobern op een Wohnmobilstellplatz tussen de Moezel en de weg/trein in. 
Voor een nacht moet dit wel te doen zijn voor 5 euro. 
Trudy gaat rustig in de camper spelletjes doen, terwijl Pieter op verkenningstocht gaat. Hij ontdekt een 
leuke oude dorpskern met een kerk en een Joods verleden (begraafplaats, school, synagoge, 2 
overleven de oorlog) en gaat op jacht naar geocaches. Hij vindt nummers 99 tot en met 103. De 100 
dus overschreden nu! Alles bij elkaar (Cochum en Kobern) toch weer 6,6 kilometer volgens de 
stappenteller. Dan weer dit verhaal, spelletjes, knabbels en cola voor we gaan eten. 
Het eten is vandaag weer Duits met Hollandse twist: Bokwurst, baurnbrot, senf, melk. We maken de 
camper een beetje schoon en kijken Miss Marple met een biertje erbij voor het slapen gaan. 

Maandag 25 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, droog, 20 graden  
Na een goede nacht komen er rond 6 uur de eerste trein, vliegtuig, boot en auto’s voorbij en starten 
we de dag om 7:30 met douche en gezond ontbijt (yoghurt, banaan, appel). Dan op weg voor het 
laatste stuk Moezel tot Koblenz. 
Eerst maar bij de Fiat dealer langs om te informeren wat een nieuwe spiegel kost en wanneer dat 
gemaakt zou kunnen worden. Dat valt tegen wat betreft de prijs (voor 500 euro zit er een nieuwe 
spiegel op, die zelf al 460 kost ...), wel morgen al te installeren. Hier zien we toch nog even van af. Hij 
doet het nog en dan kijken we thuis wel verder. 
Dan op zoek naar de camperplaats. Als we op tijd zijn is er wellicht nog plek. Dat lukt en voor 25 euro 
per nacht hebben we een plek, bijna in het centrum van Koblenz met alles er op en eraan naast de 
Rhein-Mosel camping. 
Dan op pad met de fiets om onze missie, de Moezel volgen van bron tot monding, af te ronden. Met 
de camping zitten we al aan de monding van de Moezel. Maar de Deutsche Ecke aan de overkant is 
een imposantere afsluiting. Dit ligt precies op de plek waar Moezel en Rijn samenvloeien en is een 
gigantisch monument voor de eenheid van Duitsland ten tijde van keizer Wilhelm I die dan ook vier 
bovenop staat. 

 



 
Vervolgens de Alt Stad van Koblenz verkennen. De geocaches vinden lukt niet, maar wel leuke 
plekjes ontdekt en foto’s gemaakt. We lunchen in de stad met een grote Bitburger, dus die hebben we 
ook weer op. Tegen 18 uur zijn we terug bij de camper. We nemen een wijntje met toastjes en chips 
als diner, welke we lekker buiten wegwerken. Wat spelletjes en dit verhaal tot de thee en dvd Chef! 
om de dag af te sluiten. 

Dinsdag 26 juni 2018 Zonnig/Bewolkt, droog, 26 graden  
Vandaag het eerste Rijnreisje over de Rijn met een kabelbaan naar de vesting Ehrenbreitstein. We 
gaan tegen 10:00 uur op de fiets naar de overkant van de Moezel, om daar de kabelbaan te nemen 
naar de overkant van de Rijn. Voor de kassa biedt een reisleider ons gratis twee Kombi-kaartjes aan, 
aangezien niet alle reizigers zijn verschenen en hij deze over heeft. Dat is een leuke geste a 13,80 
p.p. waar we graag gebruik van maken. De kabelbaan brengt ons niet alleen over de Rijn, maar ook 
omhoog waar een grote (gras)vlakte is met van alles te bekijken: uitzichttoren, bloemperken, kunst. 
Daarna gaan we de burcht bekijken. Er is van alles te zien, maar zonder plattegrond, zoals wij, wat 
warrig. Maar toch leuk en ook het uitzicht hierboven over de Rijn, Moezel en (Alt Stad) Koblenz is de 
moeite waard. 
Rond 14:00 uur zijn we weer beneden. We fietsen naar het centrum waar onze wegen tijdelijk 
scheiden. We spreken af bij de ijssalon bij de Lievevrouwekerk en Pieter gaat foto’s maken, vindt een 
geocache en Trudy gaat shoppen. Na anderhalf uur ontmoeten we elkaar weer op het terras waar 
Pieter al een biertje op heeft en nemen we er nog een. Dan natuurlijk het ijsje bij eGeloSia, de beste in 
Koblenz (denken we ...) en dan weer terug naar de camper waar we rond 17:00 uur weer zijn. Fietsen 
op de fietsendrager en dan tijd voor wijntje, dit verhaal, spelletje en knabbels. 
Uiteindelijk ook nog een avondmaal: gebakken eieren met spek en kaas. Na de afwas nog thee, 
beetje voetbal kijken (Nigeria verliest van Argentinië) en dvd. 

Woensdag 27 juni 2018 Zonnig, droog, 30 graden. 
Het einde van de vakantie nadert. Na douche, toilet, ontbijt en afwas gaan we de camper voor de 
laatste keer in deze vakantie legen en vullen. En dan op weg naar de Loreley waar je ooit van hebt 
gehoord, maar nog nooit gezien. 
Via de 42, langs de Rijn nu met bossen en wijnvelden en diverse kastelen / ruïnes, gaan we naar 
Sankt Goarshausen en via een kronkelweg omhoog naar het plateau van Loreley. Hier is een 
bezoekerscentrum en heb je fraai uitzicht over de Rijn. Het beeld van Loreley staat hier echter niet. 
Dat staat op de kop van een schiereilandje welke de haven van de Rijn scheidt. Dus dat is de 
volgende stop. Vervolgens terug, maar liever niet via de 42, want daar zijn wegwerkzaamheden welke 
file veroorzaken voor het verkeerslicht waar we vanmorgen ook al in stonden. Maar geen brug te 
bekennen in de buurt. Echter wel een pont die ons naar Sankt Goar brengt en naar de 9. Die volgend, 
langs de andere oever van de Rijn dus, met fraaie uitzichten, door Koblenz, komen we in Andernach. 
Hier is een wohnmobilestellplatz voor 7 euro per dag met veel plekken. We zijn wat laat dus een 
plekje langs de Rijn is er niet meer, maar we staan wel goed zo, zonder voorzieningen. Met 30 graden 
en volop zon veel te warm om ons druk te maken. 
We gaan de buurt verkennen en belanden in het dorp. Trek in een biertje komen we op een terras 
waar net Zuid-Korea tegen Duitsland is begonnen. Die pikken we dan mee met lekker bier en een 
patat met curry worst. Smaakt prima en we zien Duitsland voor het eerst sinds tijden stranden in de 
poulefase. Ze verliezen, terecht, met 2-0, door slecht voetbal, in ieder geval niet doeltreffend. 
Dan in de schaduw, want het blijft warm, verder de stad verkennen. We nemen nog een ijsje (niet zo 
lekker als Koblenz, maar ok), shoppen nog een shirt voor Pieter, maken nog wat leuke plaatjes en 
terug naar de camper. Die staat in de zon, dus direct alles open om door te laten tochten. Dat helpt 
een beetje en verder vooral stil zitten met een koel biertje. De verwachting voor de rest van de week is 
niet beter, warm en zonnig blijft het. 
 



 

Donderdag 28 juni 2018 Zonnig, droog, 30 graden. 
Na een wat rumoerige nacht met hele lange treinen die langsrijden op de andere Rijnoever en 
Andernach jeugd die op de parkeerplaats met muziek lang van de zwoele avond geniet, zijn we om 8 
uur weer wakker. 
Vandaag op de fiets op pad, want met dit weer is dat de beste manier van voortbewegen. Je vangt 
lekker wind en we zoeken wat bos op voor de schaduw. We doen de Netterundweg, maar dan op de 
fiets. Eerst naar Weissenthurm en dan via Gut zur Nette, Miesenheim voor koffiestop met gebak, naar 
Nettehammer en via de Nette waterval terug naar Weissenthurm. We volgen fiets/wandelpaden door 
graan- (tarwe, gerst, haver), mais- en koolzaadvelden, door bos, langs de Nette. We zien veel 
vlinders, vooral Koolwitje, maar ook Distel vlinder en Kleine vos worden herkend. Wanneer het rondje 
is gedaan via een fietspad langs de Rijn terug naar de camper. Veel rustiger dan de grote weg welke 
we heen hadden. We zien ook nog een hele groep wouwen boven de Rijnoever, schitterend gezicht. 
Na 20 kilometer ploffen we rond 15 uur voor de camper neer onder onze luifel voor restant lunch en 
Bitburger. Niet bewegen en koud bier is prima bij deze temperatuur. En dan zijn de blikjes ook weer 
leeg voor het statiegeld. Dat innen we dan ook nog vandaag bij de Lidl en kopen brood voor de laatste 
dagen. Meteen nog een rondje Andernach gedaan op de fiets. Met een tussenstop voor Eiskaffee. Bij 
het grof vuil vindt Trudy een oranje teil die eerst gewassen wordt in de fontein en dan mee gaat op de 

fiets. Lekker goedkoop shoppen met Bontje 😜. Na gisteren al het Bolwerk (zitten we naast), 

Koblenztor, Burgruïne, Stadtmuseum, Helmwartsturm, Historisches Rathaus, ook de laatste 
bezienswaardigheden van Andernach (Rheintor, Runder Turm, Mariendom) nu gezien. Om 19 uur 
terug voor diner (sla en meloen), de afwas, thee en dvd. Weer een lange, ingewikkelde, intrigerende 
Miss Marple voor het slapen gaan. 

Vrijdag 29 juni 2018 Zonnig, droog, 30 graden. 

De een na laatste dag van de vakantie wordt een reisdag. Lekker koel in de airco van de auto 😬. 

Maar wel een paar dingen te doen. Eerst afvalwater lozen, dan tanken, maar daar zien we weer vanaf. 
De prijs is plots 6 cent gestegen vergeleken met gisteren. Dan nog maar verder kijken. Vervolgens 
naar Plaidt voor een camper winkel. Misschien heeft die een vervangende spiegel (nee), een opstapje 
(ja), deurdingen om te sluiten (ja), een schuimblusser (nee), een oplossing voor de nu en dan 
lekkende verswater tank (nee, kwestie van vastdraaien). Voor dat laatste loopt de verswater tank flink 
leeg, maar met twee bolletjes moeten we nog wel een dag voort kunnen. Dan op weg richting 
Nederland, waar we (weer) naar Budel gaan voor Cranenbroek en de Bonte Os. Rond 14:30 zijn we 
daar na een korte wisselstop met kibbeling aan de Duitse grens bij Roermond. We zetten de luifel uit 
bij een lekker briesje. Die brengt ook varkensmest lucht mee, maar dat is de buitenlucht, toch ... ? 



Trudy gaat naar Cranenbroek en Pieter bewaakt de camper en schrijft dit verhaal. Vandaag geen 
foto’s. 
Na terugkomst met een tas vol spul gaan we op een andere plek staan, hopelijk wat minder last van 
de mestlucht (tevergeefs). Inmiddels na 18 uur krijgen we trek en gaan richting de Bonte Os. Daar 
vinden we een schaduwplek op het terras met een heerlijk koud Hoegaarden biertje. Lekker vistrio 
vooraf en een gezonde zomersalade met kip, avocado en mango als hoofdmaaltijd. Dan komt de zon 
toch wel door en verhuizen we tijdelijk naar de overkant op het muurtje met een koude Hoegaarden 
naar de bruiloftsgasten van Sylvia en Peter. De moeder van de bruidegom zit naast ons, de vader 
heeft na allerlei gezondheidsproblemen het nog overleefd en is er ook bij. Het huis van het kersverse 
bruidspaar is een rommeltje geworden met hartjes, bierdopjes en bierviltjes door het hele huis, met 
dank aan grote broer en bruidsmeisjes. Ook alle bezems weg, dus dat wordt lastig opruimen. 
Het dessert nemen we op het terras, waar we weer een schaduwplek vinden. Na koffie/thee op 
camper aan. Pieter wordt bijna platgereden door de dorpsidioot, die met een noodgang aan komt 
racen en de bocht wil afsnijden De bezoekers van het terras ernaast schelden de man ook nog verrot, 
maar het loopt net goed af. 
Met wat fris, de laatste koekjes en alles open kijken we weer een Miss Marple voor het slapen gaan. 

Zaterdag 30 juni 2018 Zonnig, droog, 30 graden. 
Na een laatste douchebeurt in de camper en rustig ontbijt gaan we alles opruimen en legen en dan op 
huis aan. Dan is de vakantie echt afgelopen na 1994 kilometer rondtrekken als we om 13:00 weer 
thuis zijn. 
 

 


